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de centrale vragen van deze benchmark wa-
ren: hoe kunnen de teelt- en bemestingstech-
nieken in de tuinbouw gewijzigd worden zodat 
de Europese waterkwaliteitsdoelstellingen 
vervuld zijn? Welke technieken worden in an-
dere Europese regio’s met een vergelijkbaar 
klimaat of vergelijkbare teelten momenteel 
uitgetest of reeds in de praktijk toegepast? 
Kunnen deze technieken ook in Vlaanderen 
worden toegepast?

expertise gebundeld in boek

de doelstelling van dit project was om de ex-
pertise over duurzame en innovatieve tech-
nieken in de teelt van groenten, vroege aard-
appelen, bloemen en sierbomen samen te 
brengen. Bestaande of in ontwikkeling zijnde 
innovatieve technieken van acht regio’s in 
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innovatieve bemestingstechnieken 
voor een betere waterkwaliteit
Bij de vollegronds- en grondloze groente- en sierteelt is het een moei-
lijke opgave om de hoge productiviteit en de late teelten te combi-
neren met een laag gebruik van stikstof en fosfor. in opdracht van de 
Vlaamse landmaatschappij voerden ilVo, uGent Vakgroep Bodem-
beheer, inagro, PCS, PCG en PSKW een benchmarkstudie uit rond in-
novatieve bemestingstechnieken in de tuinbouw. De studie is vooral 
gericht op een betere waterkwaliteit door het verminderen van de 
n- en P-verliezen.

Rol voor het pletten van groenbemesters tot een mulch (Italië)

De benchmarkstudie resulteerde in een boek met de fiches 
van de 55 voorbeeld-technieken.

Testen van het mechanisch verzamelen van oogstresten van sluitkool (Vlaanderen)

Europa werden beoordeeld in functie van de 
courante tuinbouwpraktijk in Vlaanderen. We 
bezochten onderzoeks- en voorlichtingsinstel-
lingen in verschillende regio’s in Italië, duits-
land, denemarken, Polen, Zwitserland, Spanje, 
Frankrijk en nederland. We waren ook te gast 
bij de tuinbouwcollega’s in Wallonië. Via deze 
bezoeken leerden we welke technieken mo-
menteel worden onderzocht of gebruikt, en 
hoe deze technieken kunnen bijdragen aan het 
verminderen van de nutriëntenverliezen naar 
grond- en oppervlaktewater.
Tijdens deze benchmarkstudie werden 55 
voorbeelden van innovatieve technieken in 
Vlaanderen en de bezochte regio’s geïnventari-
seerd. Voor elk voorbeeld werd een vragenlijst 
ingevuld, en op basis hiervan werd een fiche 
opgesteld. In de fiches komen de volgende 
aspecten aan bod: de categorie waartoe de 

techniek behoort, voor welke deelsectoren de 
techniek toepasbaar is, het effect van de tech-
niek op het gebruik en verliezen van stikstof 
(n) en fosfor (P), in hoeverre de techniek al in 
de praktijk wordt toegepast dan wel nog in de 
onderzoeksfase zit, de technische haalbaar-
heid, de economische haalbaarheid…
Van de 55 voorbeelden van technieken heb-
ben er 39 betrekking tot vollegrondsgroenten 
in openlucht, 16 voorbeelden zijn toepasbaar 
voor grondgebonden teelt van groenten in ser-
res en 17 voorbeelden voor grondloze teelt 
van groenten in serres. Eveneens 17 fiches zijn 
bruikbaar in grondgebonden sierteelt en 12 
fiches kunnen worden toegepast in de grond-
loze sierteelt. 29 fiches zijn toepasbaar in zo-
wel de gangbare als de biologische tuinbouw, 
naast 20 fiches specifiek voor de gangbare 
tuinbouw en 3 fiches specifiek voor de biolo-
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gische tuinbouw. Voor wat betreft de nutriën-
ten, waren 52 voorbeelden van technieken ge-
relateerd aan n, en 26 gerelateerd aan P.
Concreet resulteert de benchmarkstudie in 
een boek met de fiches van de 55 voorbeeld-
technieken. deze bundeling van technieken zal 
vanaf begin 2014 beschikbaar zijn via de web-
site van nutrihort (www.ilvo.vlaanderen.be/
nutrihort) en via de website van de VLM.

Toepasbaar in Vlaanderen?

deze gegevens werden verder verwerkt om 
te bepalen welke technieken meer aandacht 
verdienen bij het onderzoek en de voorlichting 
in Vlaanderen. de 55 voorbeelden van innova-
tieve technieken werden ingedeeld in twee ca-
tegorieën: (1) 19 techniekclusters die al in één 
of meerdere regio’s effectief worden gebruikt, 
en (2) 11 techniekclusters die nog in volle ont-
wikkeling zijn of net klaar zijn voor gebruik in 
de praktijk.
Tot de eerste categorie behoren: geschikte ge-
wasrotaties, gebruik van vanggewassen, weg-
nemen of aangepast beheer van gewasresten, 
gereduceerde bodembewerking, gebruik van 
lokale variëteiten en/of rassen met een hogere 
nutriëntenefficiëntie, hergebruik van drain-
water, planning en toepassing van bemesting, 
het gebruik van diverse types meststoffen, 
specifieke gesloten teeltconstructies, en het 
bepalen van de stikstofbehoefte op basis van 
bodemanalyses, modellen en plantmetingen. 
uit de vergelijking met de andere regio’s kon-
den we besluiten dat deze technieken al wor-
den toegepast in Vlaanderen of het onderwerp 
zijn van lopend onderzoek in Vlaanderen.
Voor deze al gebruikte technieken werd de 
toepassingsgraad in Vlaanderen ingeschat en 
met de andere regio’s vergeleken. de toepas-
singsgraad werd beoordeeld in vier klassen: 
nog niet toegepast, toegepast bij minder dan 
2% van de bedrijven, toegepast bij 2 tot 20% 
van de bedrijven of toegepast bij meer dan 

20% van de bedrijven. de vergelijking van 
de toepassingsgraad van deze technieken in 
Vlaanderen ten opzichte van de andere regio’s 
gebeurde per deelsector van de tuinbouw in 
deze studie:
- Vollegrondsgroenten
- Serreteelt van groenten, grondloos
- Serreteelt van groenten, vollegronds
- Sierteelt, vollegrond
- Sierteelt in serres
Voor de nieuwe technieken werd voor Vlaan-
deren bepaald in hoeverre ze bruikbaar zijn 
en of bijkomend onderzoek vereist is. Enkele 
voorbeelden van technieken die nog niet wor-
den toegepast in Vlaanderen zijn: het gebruik 
van mulch op basis van vanggewassen, be-
paalde instrumenten voor het bepalen van de 
n-behoefte van het gewas op basis van plant-
metingen, het bepalen van de n-behoefte en/
of waterbehoefte van het gewas op basis van 
een model, irrigatie gebaseerd op specifieke 
sensoren of op basis van een model, nieuwe 
technieken voor zuivering van drainwater zoals 
ionenwisselaars, membraandestillatie en elek-
trodialyse, het gebruik van n-immobiliserende 
substraten, of het bepalen van de P-behoefte 
van het gewas op basis van een combinatie van 
verschillende bodemextracten.

De belangrijkste onderzoeks- 
noden voor Vlaanderen

de benchmarkstudie maakt het mogelijk om 
de belangrijkste onderzoeksnoden voor Vlaan-
deren te definiëren:
- onderzoek zou moeten focussen op een be-

oordeling van de n-behoefte van de teelt, 
gebaseerd op een combinatie van bodem-
staalnames, gewasmetingen en modellen. 
Het loont de moeite om gewasbepalingen 
te doen als deze technieken n-tekorten tijdig 
kunnen opsporen;

- onderzoek naar het gebruik van lokale ras-
sen en/of rassen met een hogere nutriënten- 
efficiëntie is nodig; bijvoorbeeld beworteling 
en nutriëntenefficiëntie moeten een crite-
rium worden bij de rassenselectie;

- Gewasresten van groenten verwijderen is een 
interessante mogelijkheid om n-verliezen 
significant te laten dalen, maar een link met 
de biogebaseerde economie is onmisbaar 
voor een veelbelovende applicatie voor de 
telers: de verzamelde resten moeten als bio-
massa worden gebruikt. Meer onderzoek is 
echter nodig om de negatieve effecten van 
het verwijderen van de gewasresten op de 
bodemstructuur of de toepasbaarheid onder 
slechte weersomstandigheden te evalueren. 
Er is ook nood aan het ontwikkelen van speci-
ale oogstmachines voor gewasresten;

- Er is ook meer onderzoek nodig naar het op-

timale gebruik van vanggewassen, mest en 
compost en andere bodemverbeteraars en 
organische meststoffen, om een verlaging 
van n- en P-verliezen te combineren met een 
voldoende hoog niveau van koolstof in tuin-
bouwbodems.

- Het gebruik van waterzuiveringstechnieken 
om spui te behandelen vereist meer aan-
dacht;

de beoordeling van de technieken die al in 
één of meerdere regio’s effectief worden ge-
bruikt enerzijds, en de technieken die nog in 
volle ontwikkeling zijn of net klaar zijn voor 
gebruik in de praktijk anderzijds, resulteerde 
in een aantal tabellen met gegevens over toe-
passingsgraad en technische of economische 
knelpunten, en lopende of geplande onder-
zoeks- en voorlichtingsactiviteiten. deze tabel-
len laten toe om beter de onderzoeks- en voor-
lichtingsnoden te bepalen voor Vlaanderen, en 
ook om het lopend onderzoek in het grotere 
geheel te kaderen. Via regelmatige opvolging 
van deze tabellen kan de Vlaamse tuinbouw 
de onderzoeks- en voorlichtingsnoden verder 
actualiseren.
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Serreteelt van coeur de boeuf (Italië)
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Kleinfruit actueel Bericht van 3/12/2013

Bij de substraattteelt onder plastic zullen stilaan de planten op de grond 
worden gezet. Als de plant voldoende hergroei vertoont (planting eind 
juni - begin juli), kan je het groot blad wegnemen. Bij een latere plant-
datum en minder herstel laat je het blad beter aan de plant tot volgend 
jaar. dit beperkt ook het risico op Phytophthora fragariae.
op steeds meer plaatsen worden de planten verwijderd en wordt er 
in het voorjaar (februari) opnieuw opgeplant. dat is een teeltzekerder 
systeem met minder arbeidsuren en minder gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen. ■

rooien van de planten
Het rooien is nu volop aan de gang. Eind november is men gestart met 
de wachtbedden en deze zijn nu vrijwel binnen. Met de trayplanten is 
men nog volop bezig. op de trayvelden zijn de planten nu pas goed af-
gerijpt. de verkleuring is en blijft het voornaamste teken van in dorman-
tie gaan van de planten en dat is zeer belangrijk. Planten die in rust of 
dormantie zijn koelen nu eenmaal beter in, en dat geeft minder kans op 
schimmelvorming. de verkleuring is afhankelijk van de gevangen koude, 
maar ook van de laatste bemestingsgift. ■

Verse plantingen
Vóór Kerstmis worden de meeste Clery-teelten opgeplant. na het plan-
ten worden de potten goed nat gemaakt en wordt de serre gemiddeld op 
8/12°C gehouden, soms met een minimum buisje. Vanaf de wortelontwik-
keling wordt de cyclische belichting aangezet, een tweetal weken na het 
planten. Vanaf dan start de echte forcerie en kan gestart worden met har-
der stoken. uiteraard hangt dit sterk af van de weersomstandigheden op 
dat moment. Sonata wordt meestal na Kerstmis of nieuwjaar opgeplant.
ook dit jaar is er weer een uitbreiding van deze teeltvormen. Spreiding 
van de oogst, teeltzekerheid en een vroegere oogstperiode (hogere mid-
denprijs) zijn de hoofdredenen om voor deze teeltvorm te kiezen.

d. Vinckx, n. druyts, K. Lavrysen & d. Vermeiren
Voorlichtingsteam Aardbeien PCH

Aardbeien onder glas
de oogst is nu op veel plaatsen aan het minderen en afhankelijk van 
het weer en de prijs wordt de komende weken beslist of men stopt met 
oogsten of niet. ondanks het feit dat de planten gemiddeld lichter waren 
dan vorig jaar, hebben verschillende telers de grens van 4 kg/m² gemak-
kelijk overschreden.
om voldoende bloemaanleg naar volgend jaar toe te krijgen moet je de 
serre minstens twee weken na de laatste oogst warm houden (8°C/14-
16°C). Profiteer er bij zonnig weer van om gebruik te maken van een 
lichtverhoging. Stook je te weinig na, dan verlies je algauw 1-2 kg/m² 
productiepotentieel. Andere parameters zijn: drie nieuwe hartblaad-
jes per kroon (bij 25 tot 30 kronen per lopende meter), sterke wortel- 
ontwikkeling, voldoende hoge topbloem en roodverkleuring van de 
schutblaadjes.
In de serres die na 15 augustus werden aangeplant, loopt de oogst nog 
door tot Kerstmis-nieuwjaar. Er moet hier hard worden gestookt en 
hopelijk wordt dit beloond met een goede prijs. deze late plantingen 
hebben de laatste weken wel veel last gehad van vooral kleine vruchten 
die in alle richtingen barstten. de planten zijn te zwaar belast geweest 
met nog te veel vruchten onder de extreem lichtarme omstandigheden 
van november om ze van voldoende assimilaten te kunnen voorzien. Al-
leen bij de lichte planten was de kwaliteit beter.
Belangrijk voor een goede hergroei is het goed zuiver maken van de kop 
van de planten, ook terwijl men aan het oogsten is. de plant krijgt hier-
door veel meer licht en lucht in het hart en herstelt daardoor duidelijk 
sneller en beter. Blijf zeker zorgen voor een goede Co2-voorziening tot 
je de teelt koud legt.
In de oudere serres zonder beweegbaar scherm is op meerdere plaatsen 
al een vast scherm geïnstalleerd. Hierdoor kan met minder kosten een 
hogere etmaaltemperatuur worden gerealiseerd en wordt de bloem-
aanleg naar een hoger niveau getild. Van zodra men de serre koud legt, 
schuift men het scherm open. In het voorjaar bij het opstoken gaat het 
dan opnieuw dicht. ook bij strenge vorst tijdens het koude vangen is het 
aangeraden het scherm tijdelijk dicht te leggen. ■

Aardbeien onder plastic
In de wandelkappen is op de meeste plaatsen in de loop van november 
de plastic geïnstalleerd. Laat deze de hele winter openstaan zodat de 
bloem niet schuift bij zachter weer. Alleen bij strenge vorst kan je de 
plastic dichtschuiven. Voor de rest kan je hier momenteel weinig doen.
door het donkere weer werd onvoldoende temperatuur gehaald in de 
koude serres, waardoor verschillende teelten nog onvoldoende hersteld 
zijn. Toch is het belangrijk de ramen niet volledig dicht te houden. Wan-
neer het te vochtig is in de serre, kan de plant immers niet verdampen 
en blijft hij niet actief. de combinatie van hoge RV’s en lage temperatu-
ren verhoogt uiteraard ook het risico op Phytophthora en koprot. Vaak 
wordt hier een keer extra tegen behandeld, zeker als de planten nog niet 
voldoende hersteld zijn.

De eerste plantingen met roodwortelrot (Phytophthora fragariae) zijn reeds een feit!


